Interaktivní programy
Muzea východních Čech v Hradci Králové
pro mateřské školy v roce 2018
Programy ke zvykoslovnému období
Od jara do léta
Termín realizace: 10. duben - 22. červen 2018
V kalendáři nalezneme každý den jména, podle kterých slavíme jmeniny. V minulosti byl
kalendář plný svátků svatých a s nimi byly spojené poutě, pranostiky, zvyky a pověry.
Každý den byl něčím významný a některé zvyky se nám dochovaly dodnes, např. pálení
čarodějnic o filipojakubské noci, stavění máje nebo slovácké jízdy králů. Program přiblíží
dětem lidové tradice a zvyky v období jara a počátku léta.
Délka programu 60 minut.
Návštěvu programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě a společnost,
Dítě a jeho psychika.
Na program se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumhk.cz nebo na tel..
čísle 604 513 643. Místo realizace programu bude vždy upřesněno při objednávce.
Vstupné: 10 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Advent
Termín realizace: 27. listopad - 21. prosinec 2018
Přípravy na Vánoce se v minulosti spojovaly s množstvím zvyků, pochůzek tajemných
postav a samozřejmě i s pečením cukroví a úklidem v domácnosti. Děti se během
programu dozví, jaké postavy se v době adventu objevovaly a jaké zvyky a věštby byly
s touto dobou spojené. Program doplní výroba drobné vánoční dekorace.
Délka programu 60 minut.
Návštěvu programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě a společnost,
Dítě a jeho psychika.
Na program se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumhk.cz nebo na tel.
čísle 604 513 643. Místo realizace programu bude vždy upřesněno při objednávce.
Vstupné: 10 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

CELOROČNÍ PROGRAM O HISTORII HRADCE KRÁLOVÉ
Putování dějinami – Pravěk v Hradci Králové
Termín realizace: celoroční program
Život v pravěku a počátky osídlení v Hradci Králové zdokumentované významnými
archeologickými nálezy přiblíží program věnovaný nejstarším dějinám osídlení města. Děti
se jednoduchou formou za pomoci ukázek konkrétních předmětů a vyobrazení seznámí s
životem v pravěku.
Délka programu 45 minut.

Návštěvu programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě a společnost,
Dítě a jeho psychika.
Na program se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumhk.cz nebo na tel.
čísle 604 513 643. Místo realizace programu bude vždy upřesněno při objednávce.
Vstupné: 10 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Muzeum války 1866 na Chlumu – pro předškoláky
Termín realizace: celoroční program
V prostorách expozice nabízíme předškolákům interaktivní program, který dětem
smysluplnou formou odpovídající jejich věku, přiblíží válečné dění na Chlumu v roce 1866.
Na výklad navazuje kreativní dílna, kdy si děti vyrobí své vlastní vojáčky a následně
společnou bojeschopnou armádu. Více informací o expozici na www.chlum1866.cz.
Délka programu 60 minut.
Místo konání: Památník bitvy 1866 na Chlumu, Chlum č. p. 66, Všestary
Návštěvu výstavy a programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě a
jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 731 562 419
nebo 495 447 058.
Vstupné: 10 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Areál bojiště bitvy 1866 – pro předškoláky
Termín realizace: 3. duben - 27. září 2018
Areál historického bojiště je významný výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků,
hrobů i symbolických památníků, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených
stezkách. Program zahrnuje procházku po vybraných místech v nejbližším okolí
Památníku bitvy 1866 na Chlumu. Válečný konflikt je dětem přiblížen formou bajky, jejichž
hlavní představitele lze na památnících v průběhu procházky najít. Program je doplněn
návštěvou rozhledny, která nabídne pohled na bojiště z ptačí perspektivy, dále frotáží
přírodních materiálů, pozorováním přírody a okolní krajiny. Více informací o expozici
a areálu na www.chlum1866.cz.
Délka programu 120 minut.
Místo konání: Památník bitvy 1866 na Chlumu, Chlum č. p. 66, Všestary
Návštěvu výstavy a programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě
a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 731 562 419
nebo 495 447 058.
Vstupné: 30 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

SEZÓNNÍ PŘÍRODOVĚDECKÝ PROGRAM
Co se děje v trávě – pro předškoláky
Termín realizace: 3. duben - 27. září 2018
Stačí se jen podívat mezi listy a s překvapením zjistíme, kolik zajímavých tvorů se skrývá
v jednom jediném keři nebo na několika málo bylinách. Děti si během programu samy
odchytí bezobratlé živočichy a následně se dozví o jejich způsobu života a vzájemných
vztazích. Program je doplněn ukázkami z dětských knih a večerníčků, kde hmyz a další
drobní živočichové hrají často hlavní role.
Délka programu 60 minut.
Místo konání: louka či les poblíž mateřské školy
Návštěvu programu lze zahrnout v rámci RVP PV do vzdělávací oblasti Dítě a jeho
psychika, Dítě a svět.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 720 072 375.
Vstup zdarma. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury.

